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RESUMO
Mendes, FAR. Efeito do exercício físico na inflamação pulmonar e na resposta
imunológica sistêmica em pacientes com asma persistente moderada ou grave [tese].
São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2013.

A asma é uma doença pulmonar inflamatória crônica com alta prevalência e que leva a
importantes danos funcionais à saúde e à qualidade de vida do paciente. A
fisiopatologia da asma é caracterizada por intensa imunorregulação e o exercício físico
pode ter um papel importante nesta resposta inflamatória devido a seus efeitos
imunorreguladores. Objetivo: Avaliar o efeito de um programa de treinamento físico
aeróbio na inflamação sistêmica e pulmonar, no controle clinico e fatores de saúde
relacionados à qualidade de vida controle clínico de pacientes adultos com asma
persistente moderada ou grave. Métodos: Foram estudados 58 adultos asmáticos
divididos aleatoriamente nos grupos controle (GC; n=28) e treinado (GT; n=30) e 16
indivíduos não asmáticos (GNA). Os pacientes do GC foram submetidos a um programa
educacional e a um programa de exercícios respiratórios, enquanto os pacientes do GT
foram submetidos a todos os procedimentos do grupo controle e a um programa de
condicionamento físico aeróbio. A resposta imune foi avaliação pelo perfil plasmático
das citocinas Th1 (fator de necrose tumoral, interleucina-6 (IL-6), IL-8), Th2 (IL-4, IL5), regulatórias (IL-10) e quimiocinas (MCP-1, IP-10, MIG, RANTES) tanto
cronicamente como após uma sessão de exercício. Antes e após a intervenção todos os
pacientes realizaram uma prova de função pulmonar, um teste cardiopulmonar de
esforço, avaliação do controle clínico, dos fatores de saúde relacionados a qualidade de
vida (FSRQV), da fração exalada de óxido nítrico (FeNO), exame de escarro induzido e
coleta de amostra sanguínea. Os sujeitos do GNA realizaram apenas um teste

xxvi

cardiopulmonar de esforço e a coleta de sangue. Resultados: Os pacientes com asma
persistente moderada ou grave submetidos a um programa de condicionamento físico
aeróbio apresentaram redução no plasma das interleucinas (IL) 6, IL-8 e proteína
quimiotática de monócito-1 (MCP-1) (p<0,05). Uma única sessão de exercício eleva os
níveis de IL-6, IL-8 e IL-5, para depois retornar ao seu valor basal uma hora após o
exercício (p<0,05). A IL-10 também aumentou, porém manteve-se em níveis mais
elevados mesmo uma hora após o exercício (p<0,05). A inflamação pulmonar reduziu
apenas nos pacientes do GT com níveis elevados de eosinófilo e FeNO (p<0,05). Os
FSRQV, controle clínico e capacidade física também melhoraram apenas no GT
(p<0,005). Conclusão: Nossos resultados mostram que a melhora da capacidade física
de pacientes asmáticos pode ter um efeito anti-inflamatório e que pode ser relevante
para o manejo clínico destes pacientes.
Descritores: asma, terapia por exercício, inflamação, controle clínico e qualidade de
vida.
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SUMMARY
Mendes, FAR. Effect of exercise on pulmonary inflammation and systemic immune

response in patients with moderate or severe persistent asthma [tese]. “São Paulo:
“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2013.

Asthma is a chronic inflammatory disorder of the airway with high prevalence
that leads functional impairment to health related quality of life (HRQoL). The
pathophysiology of asthma is characterized by intense immunoregulation and exercise
can play an important role in this inflammatory response due to its immunoregulatory
effects. Objective: To evaluate the effect of an aerobic training program on systemic
and pulmonary inflammation, clinical control and HRQoL of adult patients with
moderate or severe persistent asthma. Methods: Fifty-eight asthmatic adult patients
were randomly assigned to either control (CG, n = 28) or training groups (TG, n = 30)
and 16 subjects non-asthmatic (NAG). The CG performed an educational program and
breathing exercises, while the TG performed all procedures in the CG and an aerobic
training program. The immune response was assessed by plasma levels of Th1
cytokines (tumor necrosis factor, interleukin-6 (IL-6), IL-8, Th2 (IL-4, IL-5), regulatory
(IL-10) and chemokines (MCP-1, IP-10, MIG, RANTES), either chronically and after a
single bout of exercise. Before and after the intervention all patients performed a
pulmonary function test, cardiopulmonary exercise testing, clinical control test, HRQoL
questionnaire, fractional exhaled nitric oxide (FeNO), induced sputum and blood
sample. The NAG performed only the cardiopulmonary exercise test and plasma levels
of cytokines. Results: Patients that performed a aerobic training program decreased
plasma of interleukin (IL) 6, IL-8 and monocyte chemotactic protein-1 (MCP-1) (p
<0.005). A single bout session of exercise raises the levels of IL-6, IL-8 and IL-5, and
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then return to baseline one hour after exercise (p <0.05). IL-10 has also increased
immediately after exercise and its levels remained higher even for one hour (p <0.05).
The pulmonary inflammation reduced only GT patients with high levels of eosinophils
and FeNO (p <0.05). The FSRQV, clinical control and physical capacity also improved
only in GT (p <0.05). Conclusion: Our results show that the improvement of the
physical capacity of patients with asthma may have an anti-inflammatory effect and
may be relevant for the clinical management of these patients.

Key words: asthma, exercise therapy, inflammation, clinical control and quality of life.
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1.Introdução
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1.1 Definição e epidemiologia da asma:
A asma é uma desordem inflamatória crônica das vias aéreas, no qual participam
muitas células e elementos celulares (mastócitos, eosinófilos, linfócitos T e neutrófilos)
que são responsáveis pelo aumento da responsividade brônquica frente a diversos
estímulos. Os pacientes apresentam episódios recorrentes de sibilância, dispnéia, aperto
no peito e tosse, principalmente à noite e pela manhã (GINA, 2011). A limitação ao
fluxo aéreo é difusa, variável e, na maioria das vezes, reversível espontaneamente ou
com o tratamento farmacológico. A gravidade da doença pode ser classificada em
intermitente e persistente (leve, moderada e grave) considerando-se os valores do
volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1), o pico de fluxo expiratório
máximo (PFE), frequência de exacerbações, presença de sintomatologia noturna e o
grau de limitação à prática de atividade física (GINA, 2011).
Desde os anos de 1960, houve um aumento acentuado na prevalência global,
morbidade, mortalidade e custos econômicos associados à asma (Masoli et al., 2004;
GINA, 2011). Estima-se que, atualmente, 300 milhões de pessoas sejam afetadas pela
doença com uma projeção para 400 milhões em todo o mundo até em 2025 (GINA,
2011). A doença afeta entre 1 e 18% da população em diferentes países (GINA, 2011) e,
apesar de ser mais comum em países desenvolvidos (ocidentalizada), a sua prevalência
está cada vez maior nos países em desenvolvimento como o Brasil. A prevalência da
asma , assim como a sua morbidade, aumenta globalmente em 50% a cada década o que
pode ser consequente de uma piora de sua gravidade, pior controle da doença e aumento
da pobreza (Masoli et al., 2004).
Considerando-se os gastos diretos com a doença (utilização dos serviços de saúde
e custos farmacêuticos) e indiretos (diminuição da produtividade e prejuízo da
qualidade de vida), os custos econômicos globais associados à asma são superiores aos
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da tuberculose e da HIV/AIDS combinados. Países desenvolvidos podem gastar de 1 a
2% do seu orçamento da saúde com a doença (Masoli et al., 2004). Dados brasileiros
revelam que os gastos com internações por asma são de, aproximadamente, 92 milhões
de reais o que corresponde a 0,8% do gasto total anual com todas as doenças (Ministério
da Saúde, 2011). Anualmente, ocorrem cerca de 160 mil internações por asma no Brasil
tornando-a a 4ª maior causa de internações pelo SUS e a 2ª maior causa das doenças
respiratórias (1,7% do total e 12,5% daquelas por causas respiratórias) (Ministério da
Saúde, 2011). Os pacientes com asma grave são responsáveis por, aproximadamente,
50% de todos os custos diretos e indiretos com a doença apesar desta população de
pacientes representar apenas 10 a 20% de todos os que sofrem de asma. Em
contrapartida, 70% dos pacientes que são considerados asmáticos "leve" são
responsáveis por apenas 20% do custo total com a doença (Masoli et al., 2004). No
Brasil, os gastos com asma grave consomem quase 25% da renda familiar dos pacientes
da classe menos favorecida (Ministério da Saúde, 2011), sendo que a recomendação da
Organização Mundial de Saúde é de que esse montante não exceda a 5% da renda
familiar.

1.2 Fisiopatologia da asma e o papel das citocinas:
A patogênese da asma é variada e tem a participação de inúmeras células e
mediadores inflamatórios dependendo do fenótipo do paciente (Truyen, 2006). Para o
desenvolvimento da asma alérgica, o indivíduo tem que, inicialmente, ser sensibilizado
a algum antígeno que é apresentado, inicialmente, pelas células dendríticas presentes na
mucosa brônquica (Reibman et al., 2003). A interação dessas células com linfócitos T
auxiliadores (do inglês, helper) do tipo 2 (CD4-Th2) irá desencadear a produção de
citocinas, sobretudo de interleucinas-4 (IL-4), IL-5 e IL-13, que caracterizam uma
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resposta predominantemente humoral. (Reibman et al., 2003; Broide et al., 2005;
Holgate, 2008). Após o processo de sensibilização, subsequentes exposições alergênicas
levam a um recrutamento de células inflamatórias, predominantemente CD4-Th2,
eosinófilos e mastócitos para o sítio inflamatório levando à perpetuação da inflamação.
Na resposta alérgica imediata, os mastócitos recobertos por imunoglobulina (IgE)
se degranulam e liberam mediadores pré-formados tais como histamina e prostaglandina
que são rapidamente sintetizados. Conjuntamente, estes mediadores induzem ao
broncoespasmo, aumento da permeabilidade vascular, produção de muco e
recrutamento de células inflamatórias para as vias aéreas. (Stumbles et al., 1998). Este
quadro alérgico se inicia imediatamente após o contato com o antígeno e dura em torno
de 1 a 2 horas (Holgate, 2008). Durante a fase tardia, ocorre um processo inflamatório
crônico que é iniciado pelo recrutamento de leucócitos (neutrófilos, eosinófilos,
basófilos e linfócitos) e ocorre entre 6 e 72 horas após a exposição antigênica.
O recrutamento e ativação desses tipos celulares para as vias aéreas de pacientes
asmáticos dependem da expressão e ativação de inúmeras classes de proteínas, como
citocinas, quimiocinas e moléculas de adesão. As inflamações crônica e aguda das vias
respiratórias observadas em asmáticos pode resultar da libertação excessiva de muitos
tipos de citocinas (Fireman, 2003), dentre elas aquelas produzidas por eosinófilos que
incluem a ativação de fatores de crescimento autócrinos como IL-3, IL-5, estimulador
de colônias de granulócitos e macrófagos (GM-CSF); citocinas imunomoduladoras tais
como IL-2, IL-4, IL-1, fatores de transformação do crescimento (TGF-beta) e intérferon
gama (IFN-gama); citocinas pró-inflamatórias IL-1, IL-6, fator de necrose tumoral
(TNF-alfa) e IL-16; e quimiocinas IL-8, proteína quimiotática de monócito-1 (MCP-1),
proteína inflamatória de macrófago 1 alfa (MIP-1alfa) e fator de regulação e ativação
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expressado e secretado por células T (RANTES) (Chung e Barnes, 1999; Fireman,
2003).
Do ponto de vista imunológico, a asma é caracterizada por uma resposta
denominada Th2 que liberam as interleucinas 4 (IL-4), IL-5 e IL-13 (Barnes, 2008;
Reibman et al., 2003). A IL-4 perpetua a ativação de mastócitos, que são responsáveis
pela liberação de imunoglobulinas E (IgE) e IgG1, de induzir o recrutamento e a
ativação de eosinófilos e também de estimular as células epiteliais a produzirem muco
(Barnes, 2008). A IL-5 estimula a proliferação, diferenciação, sobrevivência e ativação
de eosinófilos na medula óssea e também a liberação de eosinófilos maduros da medula
para a circulação, além de ter papel quimioatrativo para os eosinófilos (Barnes, 2008).
A IL-6 ativa a produção de citocinas Th2 em linfócitos T CD4+ (Dienz & Rincon,
2009) e tem sido identificado como o principal regulador do equilíbrio entre as células
T reguladoras (Treg) e as células efetoras Th17 (Pasare & Medzhitov, 2003). Assim a
IL-6, promove um ambiente pró-inflamatório em que são suprimidas a respostas de
Treg e favorece o remodelamento das vias aéreas (Bettelli et al., 2006, Mangan et al.,
2006., Acosta-Rodriguez et al., 2007).
As quimiocinas, nome derivado de “citocinas quimioatrativas”, são proteínas
pequenas (de 8 a 10kDa) estruturalmente relacionadas e que participam da migração
leucocitária (Bisset & Schmid–Grendelmeier, 2005). Na asma, as quimiocinas IL-8,
proteína quimiotática de monócito-1 (MCP-1) e RANTES parecem ter um papel
relevante no processo inflamatório. A IL-8 estimula a migração de neutrófilos,
monócitos (Schroder et al., 1987) e eosinófilos já ativados pelas citocinas Th2 (Baines
et al., 2011; Shute, 1994). A IL-8 também induz a mobilização de cálcio (Ca2+),
contração e migração de células musculares lisas da via aérea, o que pode contribuir
para a obstrução, hiperresponsividade, e remodelamento da vias aéreas (Govindaraju et
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al., 2006). A proteína MCP-1 também parece estar envolvido na cadeia de eventos
inflamatórios que promove o remodelamento das vias respiratórias na asma por
estimular a libertação de TGF-beta pelos macrófagos e fibroblastos (Smith et al., 1996;
Hohaboan et al., 1999; Xu et al., 2002). Adicionalmente, a MCP-1

aumenta a

diferenciação das células Th2 e estimula a libertação de histamina e leucotrienos nas
vias aéreas de humanos (Conti et al., 2001; Gu et al., 2000).

1.3 Comprometimentos sistêmicos da asma e a resposta inflamatória
A asma há muito deixou de ser considerada como uma doença exclusivamente
pulmonar e hoje é reconhecida por estar associada com vários acometimentos
sistêmicos tais como: a obesidade (Castro-Rodríguez, 2007), o desbalanço do sistema
nervoso autônomo (Jartti, 2001), as alterações posturais (Lunardi et al., 2011), o baixo
condicionamento físico (Clark and Cochrane 1988, Villa et al., 2011), a inflamação
sistêmica (Girdhar et al., 2011), os elevados níveis de ansiedade e depressão (Goldney
et al., 2003) e o comprometimento das atividades de vida diária e da qualidade de vida
(Juniper, 1999b). Estes efeitos sistêmicos são comuns a diversas doenças crônicas e se
interagem entre si, sendo que a melhora de um componente pode ter efeitos benéficos
em outros. Dentre todos estes comprometimentos destaca-se a possível relação entre
sedentarismo, obesidade e inflamação sistêmica.
Existem evidências de que pacientes asmáticos apresentam uma menor
performance ao exercício, mesmo quando clinicamente estáveis (Ludwick et al., 1986;
Clark e Cochrane, 1988; Villa et al., 2011) e isto parece estar associado à gravidade da
asma (Varray et al., 1993; Villa et al., 2011). Além disso, estudos tem mostrado que a
baixa capacidade física está associada com pior fatores de saúde relacionados a
qualidade de vida (FSRQV) e elevados níveis de depressão (Mendes et al., 2013), maior
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risco de exacerbação da asma (Garcia-Aymerich et al., 2009) e redução da percepção de
saúde em pacientes asmáticos (Dogra et al., 2008). O modo de vida sedentário e a
obesidade são, atualmente, considerado como uns dos fatores responsáveis pelo
aumento da incidência de asma nas últimas 4 décadas nos países ocidentais (Lucas,
2005). Uma meta-análise sugere que a obesidade está associado há um aumento de
50% na probabilidade do diagnóstico de asma (Beuther et al., 2007). Além disso, foi
descrito um efeito dose-resposta entre o aumento do IMC e o maior o risco para
desenvolver asma (Beuther et al., 2007). Por outro lado, uma meta-análise, que incluiu 5
estudos somando mais de 85 mil sujeitos, mostrou que altos níveis de atividade física
esta associado a uma redução de 12% no risco de desenvolver asma (Eijkemans et al.,
2012). Assim, a obesidade parece anteceder e favorecer a ocorrência da asma, enquanto
a atividade física tem um efeito protetor (Camargo et al., 1999; Huovinen et al., 2001 e
2003).
A associação existente entre asma, sedentarismo e obesidade é complexa e tem
origens multifatoriais. Parte desta associação pode estar relacionada ao distúrbio na
interação entre os processos metabólicos e imunológicos. A obesidade e o
comportamento sedentário podem interagir e reunir uma combinação particular de
adipocinas / miocinas que agem sinergicamente na causa de inúmeras doenças crônicas.
Por exemplo, os níveis de proteína C-reactiva (CRP), IL-6, IL-8, IL-10, IL-1, MCP-1 e
TNF tem sido sistematicamente verificado em valores aumentados em indivíduos
obesos e sedentários (Hotamisligil et al., 1993; Xu et al., 2001; Festa et al., 2001;
Straczkowski et al., 2002; Hoene et al., 2008) e estão associados com o
desenvolvimento de câncer (Lin e Karin, 2007), diabetes tipo 2 (Hotamisligil, 2006),
doenças cardiovasculares (Haffner, 2006), depressão (Bremmer, 2007) e sarcopenia
(Roubenoff, 2007). Na asma, a interação entre sedentarismo, obesidade e inflamação é
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pouco compreendida, porém o fato de pacientes asmáticos terem níveis elevados de
leptina (Sood et al., 2006) pode reforçar esta associação. Em modelos animais, a leptina
aumenta a hiperresponsividade brônquica (Shore, 2007) e também tem importante papel
na inflamação sistêmica (Steiner, 2007).
Citocinas pró-inflamatórias são fundamentais para a patogênese da asma e embora
se acredite atuar localmente nas vias respiratórias, há algumas evidências de que a
inflamação sistêmica também ocorre (Wood et al 2012; Fu et al., 2013). Níveis elevados
de IL-6, TNF-alfa, fibrinogênio e estresse oxidativo tem sido observado em pacientes
asmáticos comparados com indivíduos saudáveis (Yokoyama et al., 1995; Caramori e
Papi, 2004; Higashimoto et al., 2008; Wood et al, 2012). Também tem sido observado
no plasma de pacientes asmáticos o aumento das quimiocinas atrativas de eosinóflio
(eotaxina), IL-8 e proteína infamatória do macrófago (CCL3) (Daldegan et al., 2005).
Interessantemente, a presença de alguns destes marcadores inflamatórios parecem estar
relacionado a pior

quadro clínico da asma. Kony et al., (2004) verificou que os

pacientes asmáticos que tinham níveis aumentados de proteína C-reativa (PCR)
possuíam VEF1 menores e maior hiperresponsividade das vias aéreas. Já Dixon et al.,
(2008) e Morjaria et al., (2011) verificaram que níveis elevados de IL-6 e IL-8 no
escarro de pacientes asmáticos estava associado com pior VEF1 e controle clínico. Fu et
al., (2013) verificou que os asmáticos com níveis plasmáticos elevados de PCR e IL-6
tinham maior IMC, pior função pulmonar e maior neutrofilia no escarro induzido.
Silvestri et al., (2006) identificou que os pacientes com asma grave tinham níveis
aumentados de TNF-alfa e IL-8. Os autores também identificaram que os níveis de IL-8
estavam diretamente associados a obstrução brônquica e que os níveis de TNF estavam
associados com a fração exalada de oxido nítrico (FeNO).
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1.4 Efeito anti-inflamatório do exercício e o seu papel na asma.
Vários estudos incluindo desde protocolos com exercício agudo (único teste),
comparações transversais de indivíduos com diferentes níveis de atividade física e
estudos longitudinais ao longo de um período de semanas ou meses têm sido usados
para demostrar o papel anti-inflamatório do exercício (Handschin e Spiegelman, 2008).
Em humanos, estudos tem demonstrado sistematicamente que o exercício pode ter um
importante efeito anti-inflamatório na aterosclerose, diabetes, câncer de cólon e de
mama e de doenças cardíacas isquêmicas (Petersen et al., 2005).
O exercício parece ter um papel imunorregulador na inflamação mediado por
inúmeras citocinas e/ou quimiocinas dentre elas: IL-1ra, IL-10, TNF-beta, IL-6, IL-8,
MCP-1, proteína ativadora de neutrófilo (NAP-1), fator estimulante de colônia de
granulócitos (G-CSF) (Pedersen et al., 2000, 2005 e 2009; Zieker et al., 2005) e
parecem existir 4 principais mecanismos: redução da gordura abdominal, da liberação
de citocinas pelos músculos (miocinas), estímulo humoral e redução da expressão dos
receptores Toll-like (Gleeson et al., 2011). O aumento do tecido adiposo está associado
com uma produção aumentada de citocinas pro-inflamatórias como IL-6, TNF e MCP-1
(Youdkin et al., 2007). O exercício pode reduzir a circunferência abdominal e levar a
uma considerável redução da gordura abdominal e visceral mesmos sem a perda de
qualquer peso (Ross et al., 2009) o que favorece a redução dos níveis de circulatórios
destas citocinas (Ben et al., 2009; Mujundar et al., 2011). Adicionalmente, tem sido
mostrado que, agudamente, o exercício eleva transitoriamente os níveis de IL-6 que
parece ser responsável pelo aumento subsequentes das citocinas anti-inflamatórias IL10 e IL1ra (Pedersen & Edward 2009). Além disso, o exercício parece ativar liberação
de cortisol (Cupps & Fauci, 1982), que tem um potente efeito anti-inflamatório, e de
catecolaminas que reduz

a produção de citocinas pelas células imunológicas
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(Bergmann et al., 1999). Por fim, a redução da expressão dos receptores Toll-like pode
reduzir a secreção das citocinas inflamatórias e, portanto, ter um papel importante na
mediação da inflamação sistêmica (Lancaster et al., 2005). Vale ressaltar, que este
efeito do exercício na resposta imune parece depender da intensidade e duração do
exercício. Assim, o exercício regular e moderado parece ter um efeito anti-inflamatório
enquanto o exercício prolongado e de alta intensidade tem um efeito pró-inflamatório
(Gleeson et al., 2007).
Na asma, o efeito anti-inflamatório do exercício tem sido muito menos explorado,
porém alguns estudos observaram que a prática regular de exercício físico pode reduzir
o estresse oxidativo (Onur et al., 2011), o broncoespasmo induzido pelo exercício e o
uso de corticosteroides (Neder et al., 1999; Fanelli et al. 2007). Apesar destes estudos
sugerirem indiretamente uma possível redução da inflamação pulmonar conhecemos
apenas quatro estudos que avaliaram o efeito do treinamento físico na resposta
inflamatória em pacientes asmáticos e seus resultados podem ser considerados
controversos. Crianças com asma leve submetidas a um programa de treinamento
aeróbio por 3 meses não tiveram redução dos níveis de FeNO, eosinófilo sanguíneo,
proteína catiônica de eosinófilo e proteína C-Reativa, embora tenha havido uma redução
de IgE total (Moreira et al., 2008). Também em crianças com asma leve Bonsignore et
al. (2008) verificou redução da hiperresponsividade brônquica sem alteração de FeNO
após 3 meses de treinamento aeróbio. Por outro lado, um estudo do nosso grupo
mostrou uma redução de FeNO e porcentagem de eosinófilo no escarro após um
programa de 3 meses de treinamento aeróbio em adultos com asma moderada ou grave
(Mendes et al., 2011). Na mesma linha Scott et al., (2013) verificaram uma redução da
inflamação eosinofílica e neutrofílica no escarro em asmáticos obesos após um
programa de treinamento físico associado à dieta. Em doenças alérgicas de resposta
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imunológica predominantemente Th2, como a asma, o efeito do treinamento físico na
modulação da inflamação sistêmica permanece desconhecido e seu efeito antiinflamatório tem sido mais estudado em modelos experimentais. Neste sentido, existem
evidência que o exercício aeróbio reduz o número de eosinófilos, a expressão de
citocinas alérgicas (IL-4, IL-5 e IL-13), a proteína quimiotática de monócito (MCP-1) e
o remodelamento brônquico, além de induzir o aumento da citocina anti-inflamatória
IL-10 (Pastva et al., 2004; Vieira et al., 2007; Silva et al., 2010).

1.5 Benefícios clínicos do treinamento físico na asma
Com todo o comprometimento sistêmico da asma, parece lógico a necessidade de
um enfoque que vai além do tratamento clínico-medicamentoso, e envolva uma
abordagem multiprofissional. Esta ideia vem de acordo com o conceito mais amplo de
um programa de reabilitação pulmonar que pode ser definido como um programa
multiprofissional de cuidados a pacientes com alteração respiratória crônica que
engloba o estabelecimento de: 1) diagnóstico preciso da doença primária e das suas comorbidades; 2) tratamento farmacológico; 3) orientação nutricional; 4) programa
educacional; 5) treinamento físico; e, 6) apoio psicossocial. Os objetivos do programa
de reabilitação são melhorar FSRQV do paciente, aumentar sua capacidade física e sua
independência nas atividades de vida diária (AVDs), diminuir os sintomas de
desconforto respiratório e as internações e reduzir o impacto psicossocial ocasionado
pela doença (Satta, 2000).
O paradigma referente ao condicionamento físico no paciente asmático começa a
ser modificado devido aos achados que mostram os seus benefícios nas duas últimas
décadas. Neste sentido, já foi demonstrado que mesmo em pacientes em tratamento
clínico-medicamentoso otimizado, o treinamento físico melhora a capacidade aeróbia
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máxima (Ram, 2009), FSRQV (Mendes et al., 2010) e o controle clínico (Dogra et al.,
2011), bem como reduz os sintomas de asma (Mendes et al., 1011) e o broncoespasmo
induzido pelo exercício (Fanelli et al., 2007). Apesar destas evidências, uma revisão
sistemática e meta-análise recente demonstrou que os únicos efeitos concretos do
treinamento físico na asma são o aumento da capacidade aeróbia máxima (VO2máx) e
manutenção da função pulmonar (Chandratilleke et al., 2012). Devido a escassez de
trabalhos e do uso de diferentes ferramentas os autores concluíram que não existem
dados suficientes para realizar uma meta-análise dos efeitos do treinamento físico sobre
os FSRQV e controle clínico, dois dos principais objetivos no tratamento da asma.
Os pacientes asmáticos são incomodados pelos sintomas de asma que exercem um
efeito negativo sobre os FSRQV. Adicionalmente, a constante expectativa do paciente
em vivenciar crises, prejudica o sono e dificulta a participação em atividades em grupo
e de vida diária (Juniper, 1999a; Adams et al., 2004). Alguns estudos sugerem que os
FSRQV devem ser avaliados conjuntamente com a avaliação clínica em pacientes
asmáticos e que os planos de tratamento devem procurar alternativas para melhorar esse
aspecto nos pacientes (Ford, 2006). Até o presente momento, temos conhecimento de
apenas três estudos controlados e randomizados em adultos asmáticos que avaliaram o
efeito do treinamento físico nos FSRQV (Gonçalves et al., 2008; Mendes et al., 2010,
Turner et al., 2011). Turner et al. (2011) utilizaram o questionário “asthma quality of
life questionaire” (AQLQ) (Juniper 1999b) e verificaram uma melhora clinicamente
significante de 0,8 ponto. Mendes et al., (2010) e Gonçalves et al., (2008) utilizaram o
questionário de qualidade de vida da Escola Paulista de Medicina e também observaram
uma melhora nos asmáticos treinados, porém, devido a propriedade do questionário
utilizado, não foi possível estabelecer uma diferença mínima clinicamente significante.
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Atualmente, outro ponto de grande relevância no tratamento da asma é o controle
clínico, considerado como ponto-chave para julgar a gravidade da doença e gerir o
tratamento (GINA, 2011). Apesar da importância do controle clínico, poucos estudos
avaliaram o efeito do treinamento físico neste desfecho, sendo os resultados
controversos dependendo da ferramenta empregada (Dogra et al., 2010, Mendes et al
2010 e 2011; Turner et al., 2011,). Dogra e colaboradores (2011) mostraram melhora do
controle clínico ao utilizar o questionário ACQ-6 (ACQ-7 sem a questão de função
pulmonar), porém não observaram melhora clínica utilizando o questionário completo.
Turner et al., (2011) utilizaram o ACQ-7 e também não verificaram mudança no
controle clínico dos pacientes asmáticos submetidos ao treinamento físico. Já Mendes et
al., (2010 e 2011) que utilizaram um diário de sintomas observaram uma redução de,
aproximadamente, 60% dos sintomas de asma após o treinamento aeróbio. Sendo assim,
há ainda uma necessidade de mais ensaios clínicos aleatorizados e controlados com usos
de ferramentas padronizadas para investigar os potenciais benefícios clínicos que o
exercício regular pode ter sobre a asma, para ser capaz de dar recomendações mais
específicas sobre o exercício como parte do tratamento dos asmáticos adultos.
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1.6 Hipótese
Uma vez que a asma é uma doença pulmonar inflamatória crônica de intensa
imunorregulação e que o exercício físico tem efeitos imunorreguladores, hipotetizamos
que a melhora do condicionamento físico possa reduzir a resposta inflamatória sistêmica
e pulmonar em pacientes com asma moderada ou grave. Além desta resposta antiinflamatória, também temos como hipótese que o condicionamento físico melhora os
fatores de saúde relacionados à qualidade de vida e o controle clínico.
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2.Objetivos
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2.1 Objetivo primário

Verificar o efeito do treinamento físico na resposta imunológica sistêmica e na
inflamação pulmonar de pacientes com asma persistente moderada ou grave

2.2 Objetivos secundários

Verificar o efeito do treinamento físico no controle clínico e fatores de saúde
relacionados à qualidade de vida de pacientes com asma persistente moderada ou grave
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3.Métodos
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3.1. Casuística
Os pacientes foram selecionados de uma população pacientes matriculados no
ambulatório de asma da Pneumologia da Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo, no período de junho de 2010 a dezembro de 2012. O estudo foi aprovado
pelo Comitê de Ética do Hospital (protocolo nº 097/10) e, após serem informados sobre
o estudo, os pacientes deram seu consentimento por escrito.
Os critérios de inclusão foram: ter idade entre 20 e 59, não obesos (IMC<30
Kg/m2) e provenientes do Núcleo de Assistência e Pesquisa em Asma (NAPA) do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Os
pacientes também deveriam estar sob tratamento médico-ambulatorial há, pelo menos 6
meses, com quadro clínico estável durante, pelo menos, 30 dias e em uso de terapia
medicamentosa otimizada. Os pacientes não deveriam participar de outro protocolo de
pesquisa, ter doença crônica pulmonar, cardiovascular ou metabólica associada, ser
tabagista, ter diagnóstico de doenças psiquiátricas, ser gestante, ter doença
osteomuscular que interferisse na realização das avaliações ou do treinamento e não
realizar exercícios regulares. Também foram selecionados 16 sujeitos não asmáticos,
funcionários e alunos do HC-FMUSP, sedentários e sem diagnostico clínico de doenças
cardíacas, respiratórias e alérgicas. A seleção destes indivíduos foi baseada nas mesmas
características antropométricas (gênero, idade e IMC) dos pacientes asmáticos.
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3.2. Delineamento Experimental
Foi realizado um ensaio clínico, simples cego, randomizado, controlado com
grupo placebo, cuja intervenção foi o treinamento físico aeróbio. Os pacientes asmáticos
que aceitaram participar e tinham os critérios previamente definidos foram divididos
aleatoriamente em grupo controle e treinamento. Os pacientes do GC foram submetidos
a um programa educacional e a um programa de exercícios respiratórios. Os pacientes
do GT foram submetidos a todos os procedimentos do GC e a um programa de
condicionamento físico aeróbio. Ao início e ao fim do programa, os pacientes
realizaram espirometria, teste cardiopulmonar de esforço (ergoespirometria), bem como
escarro induzido e coleta de sangue para análise posterior das citocinas plasmáticas.
Além disso, todos os pacientes tiveram avaliado o controle clínico e os fatores de saúde
relacionados à qualidade de vida (FSRQV). Os sujeitos não asmáticos não sofreram
qualquer intervenção e realizaram a coleta de sangue para avaliação das citocinas
plasmáticas e o teste cardiopulmonar de esforço.
Para amenizar o absenteísmo ao nosso programa de reabilitação, todos os
pacientes foram subsidiados com relação ao custo do transporte (ônibus e/ou metrô) e
receberam a medicação para asma prescrita pelos médicos. Estes recursos foram
provenientes da reserva técnica do auxílio-bolsa (Processo FAPESP nº 2009/53817-9).
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3.3. Programa Educacional:
Após terem passado pela triagem e aceito participar do estudo, os sujeitos foram
submetidos a um programa educacional que constituiu de duas aulas, uma vez por
semana, com duração total de 4 horas. O conteúdo programático abordou: higiene
ambiental, controle dos sintomas por meio de diários e uso correto da medicação e do
peakflowmeter. As aulas foram expositivas e na forma de discussão de grupo (GINA,
2011).

3.4. Programa de Exercícios Respiratórios:
Os pacientes de ambos os grupos foram submetidos ao programa de exercícios
respiratórios com 24 sessões, realizada duas vezes por semana, com carga horária de 30
minutos cada, durante três meses. Cada exercício foi executado em três séries de 2
minutos intercalado com 1 minuto de descanso. Para os sujeitos do GT, as sessões de
exercícios respiratórios foram sempre seguidas por sessões de treinamento aeróbio.
Estes exercícios foram com a proposta de submeter os pacientes a um treinamento sham
sem que fosse realizada uma progressão durante o período. O programa de exercícios
respiratórios foi realizado com três exercícios de yoga assim descritos:
•

Kapalabhati: rápidas expirações nasais seguidas por inspirações passivas;

•

Uddhiyana expiração completa e prolongada seguida por esforço inspiratório
com expansão da caixa torácica, mantendo a glote fechada (em apnéia). O
exercício foi mantido pelo período suportado pelo paciente, para que em
seguida, fosse realizada uma inspiração;

•

Agnisara: expiração completa seguida por uma seqüência de retrações e
protrusões da parede abdomnal sem inspiração (em apnéia).
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3.5. Programa de Treinamento aeróbio
O programa de condicionamento físico teve duração de 24 sessões (3 meses) com
início ao final do programa educativo. O exercício foi realizado em esteira ergométrica
(Imbramed, Brasil), 2 vezes semanais, com 35 minutos de duração. Durante o exercício
foram monitorados a frequência cardíaca (FC) e o nível de percepção subjetiva ao
esforço (Borg, 1982).
O treinamento aeróbio foi realizado na frequência cardíaco (FC) correspondente a
dois terços da diferença entre o limiar anaeróbico e o ponto de compensação respiratória
(PCR) obtido no teste cardiopulmonar de esforço. Esta intensidade de exercício
foi selecionada para proporcionar um estresse cardiovascular e metabólico de alta
intensidade (isto é, acima do limiar anaeróbio), mas ainda sustentável durante um
período de 30 min. A intensidade de exercício foi incrementada gradualmente para
atingir a intensidade preconizada ao final da segunda semana de treinamento. Caso o
sujeito se mostrasse capaz de sustentar ininterruptamente a nova intensidade de
treinamento por 2 sessões consecutivas sem sintomas respiratórios, a intensidade do
exercício foi aumentada em 5% da FC. O paciente podia interromper a atividade caso
sentisse algum sintoma ou desconforto respiratório retomando-a tão logo apresentasse
melhora. Antes e após cada sessão, os pacientes foram solicitados a realizar um teste
para quantificar o pico de fluxo expiratório (PFE) e puderam fazer uso de
broncodilatador, quando o PFE estivesse em valores inferiores a 70% do valor máximo
do paciente ou sentisse sintomas de asma antes e/ou durante o treinamento.
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3.6. Métodos de Avaliação

3.6.1 Avaliação dos níveis de citocinas e imunorreguladores plasmáticos:

a) Efeito crônico do exercício nas citocinas:
O nível dos mediadores inflamatórios plasmáticos foi avaliado antes e após 3 meses
de intervenção nos pacientes asmático. Antes da coleta de sangue, foi solicitado aos
pacientes 8h de jejum e a não ingestão de bebidas alcoólicas e/ou cafeinadas nas 12 horas
precedentes à coleta. As amostras coletadas do sangue venoso foram centrifugadas e o
sobrenadante foi armazenado no freezer a -80ºC até o momento do uso. Os soros foram
submetidos ao ensaio de detecção pelo método cytometric bead array (CBA), utilizandose os kits flex de alta sensibilidade para as interleucinas (IL) IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL10, fator de necrose tumoral (TNF-α) e IL-12p70 e kit de quimiocinas, monocina
induzida pelo interferon (MIG/CXCL9), proteína quimiotática de monócito-1 (MCP1/CCL2), proteína 10 induzida pelo interferon (IP-10/CXCL10) e RANTES/CCL5 (BD
Biosciences, CA, USA). As amostras foram lidas no citômetro de fluxo modelo LSR
Fortessa, com auxílio do programa FACSDiva™ (ambos da BD Biosciences, CA,
USA) no Laboratório de investigação médica-56 (LIM-56) da Faculdade de medicina da
USP. O ensaio foi realizado de acordo com o protocolo do fabricante e o limite de
detecção para as interleucinas e quimiocinas foram de: IL-8/CXCL8 (0,2 picograma
pg/mL), RANTES/CCL5 (1,0 pg/mL), MIG/CXCL9 (2,5 pg/mL), MCP-1/CCL2 (2,7
pg/mL), IP-10/CXCL10 (2,8 pg/mL), IL-4 (144,4 fentograma fg/mL), IL-5 (67,8f
fg/mL), IL-6 (68,4 fg/mL), IL-8 (69,9 fg/mL), IL-10 (13,7 fg/mL), TNF-α (67,3 fg/mL)
e IL-12p70 (12,6 fg/mL).
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b) Efeito agudo do exercício nas citocinas:
Os níveis de citocinas plasmáticas também foram avaliados agudamente após uma
sessão de exercício com duração de 35 minutos e intensidade correspondente a dois terços
da diferença entre o limiar anaeróbico e o ponto de compensação respiratória (PCR)
obtido no teste cardiopulmonar de esforço. As amostras de sangue foram colhidas em
repouso e imediatamente e 1h após o exercício. Participaram desta análise aguda 13
sujeitos saudáveis e 39 pacientes asmáticos. Para esta análise aguda foram inclusas apenas
as citocinas IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, TNF-α e IL-12p70. Todos os procedimentos
para análise das citocinas foram os mesmo descritos na sessão anterior de efeito crônico

c) Cortisol e imunoglobulina E.
Os níveis de cortisol sérico foram avaliados antes e após 3 meses de intervenção nos
pacientes asmático. Foi utilizado o método de quimioluminescência (Cortisol Immulite
2000, Diagnostic Products Corporation - DPC, Los Angeles, CA, EUA), com limite de
detecção de 5μg/dL, e avaliado no Laboratório de Hormônios e Genética Molecular da
Disciplina de Endocrinologia. O valor basal normal no período das 7 as 9 h da manhã é
de 5,5 a 25 μg/dL. A dosagem de imunoglobulina E (IgE) total foi realizada através do
método de nefelometria no Laboratório de Bioquímica

Clínica da Divisão do

Laboratório central da FMUSP.
3.6.2 Avaliação da Fração Exalada do Óxido Nítrico (FeNO)
A FeNO foi mensurada em 2 ocasiões, antes e após o período de intervenção e
quantificado de acordo com as normas da ATS/ERS (2005). Os pacientes foram
orientados a realizar uma expiração prolongada por meio de um cachimbo e o conteúdo
do ar exalado armazenado em um saco Mylar. Durante a manobra foi solicitado aos
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indivíduos manter uma pressão sustentada de 12 cm de H2O para evitar a contaminação
de ar com a cavidade nasal. O ar exalado foi filtrado antes de ser coletado no saco de
Mylar e a pressão expiratória realizada pelo paciente foi monitorada por um manômetro
adaptado ao cachimbo. Todas as amostras colhidas foram misturadas por 5 a 10
segundos e a FeNO foi determinada pela técnica de quimioluminescência (Sievers 280),
que consiste na reação do NO com ozônio. O equipamento foi calibrado antes do início
de cada análise e as amostras foram analisadas no período de até 24 horas após a coleta,
no Laboratório de Terapêutica Experimental (LIM-20).

3.6.3. Avaliação do escarro induzido
O escarro foi induzido pela metodologia modificada de Popov (1995). Os
indivíduos foram pré-medicados com 2 puffs de 200µg de salbutamol e após um período
de aproximadamente 15 minutos receberam inalações de salina hipertônica com
concentração de 3%. Foi utilizado o nebulizador DeVilbiss (Somerset, PA, EUA) com
um débito de 2,4 mL/min e com partículas de 4,5 µm. Após cada ciclo, era solicitado ao
indivíduo lavar a boca com água e assoar o nariz para minimizar a contaminação do
expectorado com saliva e secreção pós-nasal (Pizzichini et al., 1196). Foram utilizadas
as amostras obtidas após período mínimo de 14 minutos de inalação, com tempo de
procedimento não superior a 2 horas e volume de escarro coletado superior ou igual a 2
ml. Todo material obtido ao final de cada inalação foi colhido num mesmo recipiente
estéril (Cai et al., 1998).
O muco obtido foi transferido para um tubo de polipropileno (15ml) utilizando-se
bisturi descartável. O material mucoso foi tratado com volume de ditiotreitol (DTT)
0,1% (Sigma-Aldrich Química Brasil LTDA) igual a até 3 vezes o peso da amostra em
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miligramas (Fahy et al., 1993). A solução salina foi diluída 0,1% com tampão fosfato a
um pH de 7,4 (PBS). O material homogeneizado foi posto em banho-maria a 37º C por
20 minutos. Após esse período, foi centrifugado a 1800rpm durante 10 minutos em uma
centrífuga Shandon III (Shandon Southern Instruments, Sewickley, PA) e o
sobrenadante, aspirado e armazenado em tubos eppendorf a temperatura de -80º C para
análises posteriores (Fahy et al., 1993). A suspensão celular foi ajustada para uma
concentração de 1,0x106/ml. O número total de células por mililitro de escarro foi
calculado por meio da câmara de Neubauer (Fahy et al., 1993). A viabilidade celular foi
obtida pelo método de exclusão usando-se o corante azul de Trypan e considerando-se
as células coradas em azul como mortas (Pizzichini et al., 1196). O muco foi processado
pela técnica de cytospin, em seguida, a amostra foi analisada quanto às características
celulares (contagem total do número de células e percentagem de neutrófilos,
eosinófilos, macrófagos, linfócitos, monócitos e mástocitos). A contagem celular foi
feita em um microscópio óptico comum, em aumento de 1000x, sendo a leitura das
lâminas e a contagem celular efetuada por uma bióloga de maneira cega. Este
procedimento foi realizado no LIM-20 da FMUSP.

3.6.4 Avaliação do controle clínico e exacerbações da asma:
Os sintomas foram analisados por um diário previamente descrito (Mendes et al.,
2010) que era preenchidos pelos pacientes e incluía perguntas acerca do surgimento de
crises e sintomas (tosse, chiado, “falta de ar”, “acordar a noite” e uso de “bombinha”). Os
dias livres de qualquer um dos sintomas foram avaliados, somados e considerados
mensalmente (30 dias antes do treinamento, no primeiro, segundo e terceiro mês de
treinamento). Visitas a uma sala de emergência e exacerbação dos sintomas de asma
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também foram monitorados no diário. Exacerbação da asma foi definida como o
agravamento dos sintomas de asma que requerem o uso de β2 agonistas de curta
duração ≥ 4 “puffs extra / dia por um período mínimo de 48 horas, administração de
corticosteróides sistêmicos (comprimidos, ou injeções), visitas ao pronto atendimento,
internações ou consultas médicas não agendadas. A frequência de exacerbações durante
o tratamento, incluindo os dados de pacientes com múltiplas exacerbações, é
apresentada como o número total de exacerbações dividido pelo número total de
pacientes (exacerbação / numero de pacientes).
Também foi utilizado o Asthma Control Questionnaire (ACQ) que é composto por
7 questões para determinar o controle da asma (Juniper et al., 2006). Os pacientes foram
questionados a relembrar suas experiências nos últimos 7 dias e responder as primeiras 6
questões sobre despertar noturno, sintomas ao acordar, limitação para as atividades, falta de ar,
chiado e uso de beta2 de curta duração e pontuá-las utilizando uma escala de 7 pontos variando
de 0 a 6 (0=sem limitação e 6=limitação máxima). Na questão número 7 o escore clínico

da porcentagem do VEF1 predito pré-broncodilatador foi pontuado numa escala similar
de 0 a 7 pontos. Os itens foram igualmente calculados e o escore do ACQ foi a média
dos 7 itens, sendo 0 totalmente controlado e 6 gravemente descontrolado. O ACQ tem
sido amplamente validado, inclusive para a língua portuguesa (Leite et al., 2008), e tem
propriedade de mensuração para uso clínico e prático (Juniper et al., 1999a; Juniper et
al., 2005). Considera-se que valores acima de 1,5 é igual a paciente não controlado,
entre 0,75 a 1,5 parcialmente controlado e < 0,75 totalmente controlado (Juniper et al.,
2005 e 2006). Variações de 0,5 ponto para mais ou para menos são considerados
clinicamente significativos. O resultado obtido foi também avaliado utilizando a
pontuação das 6 primeiras questões (ACQ-6), ou seja, sem a última questão referente a
porcentagem do VEF1 predito, como previamente descrito (Leite et al., 2008).
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3.6.5 Avaliação dos fatores de saúde relacionados à qualidade de vida na asma
(FSRQV):
Para avaliar os FSRQV utilizamos o questionário Asthma Quality of Life
Questionnaire (AQLQ) (Juniper et al, 1999) que é composto por 32 questões referentes
às duas últimas semanas, divididas em 4 domínios: limitação das atividades (11 itens),
sintomas (12 itens), função emocional (5 itens) e estímulo ambiental (4 itens). A
pontuação total em cada resposta varia entre 1 (mínimo) e 7 (máximo) pontos. A
pontuação média total foi obtida pela soma da pontuação das questões dividida por 32.
A pontuação média dos domínios foi analisada da mesma forma. Quanto maior a
pontuação melhor a qualidade de vida. Variações de 0,5 ponto para mais ou para menos
são considerados clinicamente significativos.

3.6.6 Teste Cardiopulmonar de esforço:
O teste foi realizado no Instituto de Ortopedia do HC-FMUSP, no Laboratório de
Estudo do Movimento, sob a supervisão de um cardiologista. O ergômetro utilizado foi
esteira ergométrica (h/p/cosmos®, pulsar, Germany), utilizando-se o protocolo em rampa
(Heck modificado), com velocidade fixa e incrementos de 2% na inclinação a cada
minuto (Santos-Silva et al., 2007). Antes de iniciar o teste, o paciente era testado em
uma das seguintes velocidades utilizadas no protocolo de rampa (2,4; 3,6; 4,8; 6,0; 6,5 e
7,2 km/h), sendo escolhida a velocidade que melhor se adequava às condições do
paciente.
Os dados ventilatórios referente ao: consumo máximo de oxigênio (VO2máx),
volume minuto (VE), produção de dióxido de carbono (VCO2), coeficiente respiratório
(QR), pressões de O2 e CO2 foram coletados através de um pneumotacógrafo de via
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única adaptado ao paciente por meio de um bucal conectado ao capacete e analisados
pelo sistema computadorizado (CPX/D, MedGraphics®, EUA). O primeiro limiar
ventilatório (LV1) ou limiar anaeróbio (LA) foi determinado pela seguinte combinação
de fatores: perda da linearidade entre o VCO2 e o VO2, o ponto no qual o equivalente
ventilatório de oxigênio (VE/VO2), e/ou a pressão expirada final de oxigênio (PETO2)
atingia o seu menor valor antes de começar a aumentar durante o teste, associado ao
incremento da razão de troca respiratória (RER) e salto da ventilação pulmonar,
frequência respiratória e ao platô do volume corrente (Gaskill et al., 2001). O segundo
limiar ventilatório (LV2), ou ponto de compensação respiratória (PCR), foi determinado
pelos seguintes fatores: momento em que o equivalente ventilatório de dióxido de
carbono (VE/VCO2) atingia o nível mais baixo antes de começar a aumentar, enquanto
que a pressão expirada final de dióxido de carbono (PETCO2) atingia o seu valor
máximo antes de diminuir. Além disso, foi considerado o salto da ventilação pulmonar
(VE) e da frequência respiratória (FR), e o platô do volume corrente (VC) (Gaskill et
al., 2001). A frequência cardíaca (FC) foi monitorada ao longo de todo o teste por meio
de eletrocardiograma de 13 derivações (HeartWere®, 6.4, BRA). A pressão arterial
(PA) foi aferida por meio de esfigmomanômetro de coluna de mercúrio antes, durante e
na fase de recuperação do teste. A sensação de cansaço foi verificada pela escala de
percepção subjetiva de Borg (de 6 a 20) ao final de cada estágio (Borg, 1982). Durante
o transcorrer do teste houve encorajamento verbal para que os pacientes atingissem o
esforço máximo (Andreacci et al., 2002). A potência do teste foi calculada para cada
sujeito usando a seguinte fórmula: Potencia (Watts)= peso(Kg) x 9,81 x seno do angulo
de inclinação x velocidade (metros/segundo) (Bush et al., 1988).
Os critérios de interrupção do teste incluíram: pressão arterial diastólica acima de
140 mmHg; queda sustentada da pressão arterial sistólica (PAS); PAS acima 240
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mmHg; incoordenação motora; sensação de desequilíbrio; confusão mental;
manifestações clínicas de desconforto respiratório que se exacerbava com o aumento da
carga ou que se associava com as alterações eletrocardiográficas de isquemia; dispnéia
desproporcional à intensidade de esforço; infradesnivelamento do segmento ST de 0,3
MV; supradesnivelamento do segmento ST de 0,2mV ou 2mm; arritmias ventriculares;
aparecimento de taquicardia paroxística supraventricular sustentada; taquicardia atrial;
fibrilação atrial; BAV de 2 e 3 graus; claudicação progressiva de membros inferiores;
exaustão de membros inferiores ou exaustão física. A exaustão física foi determinada
pelos seguintes critérios: 1) alcance do platô ou pico do VO2 independente do
incremento da carga de trabalho; 2) obtenção da frequência cardíaca máxima prevista;
3) coeficiente respiratório ≥ 1,10; 4) inabilidade por parte do paciente em continuar o
teste. Os indivíduos foram orientados a não ingerirem bebidas que contivessem cafeína
por pelo menos 12 horas antes do teste, assim como não realizarem exercícios intensos
24 horas antes.
3.6.7. Função Pulmonar:
Todos os pacientes realizaram espirometria antes e após o período de intervenção.
Durante as manobras, os pacientes foram orientados a permanecerem sentados em
posição vertical, utilizando um clipe nasal. Os procedimentos técnicos, bem como os
critérios de aceitabilidade e reprodutibilidade, foram àqueles recomendados pela
ATS/ERS (2005). Todas as variáveis espirométricas obtidas foram comparadas aos
valores de referência previamente descritos por Knudson et al., (1983). Foram avaliados
os seguintes parâmetros: capacidade vital forçada (CVF), volume expiratório forçado no
primeiro segundo (VEF1), pico de fluxo expiratório (PFE), fluxo expiratório forçado 2575% (FEF25-75%) e a relação VEF1/CVF. O teste foi considerado aceitável quando os
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pacientes realizaram três manobras consistentes com variação menor de 150 ml entre
elas, em relação à CVF e ao VEF1, sendo analisada a melhor curva. Os testes foram
repetidos 15 minutos após a inalação de 400µg de salbutamol em forma de aerosol
dosimetrado, utilizando-se um espaçador. A resposta ao broncodilatador foi considerada
positiva mediante o incremento do VEF1 ou da CVF em 200 mL e 12% do valor predito
(ATS/ERS, 2005).

3.7 Análise Estatística
O tamanho da amostra de 40 pacientes (20 em cada grupo) foi calculado
considerando uma mudança de 14% na contagem celular de eosinófilos com um desvio
padrão de 22% (Mendes et al., 2011). Ao estimar uma perda de 20% baseado em
estudos prévios do grupo foi proposto uma amostra inicial de 48 pacientes. A
normalidade dos dados foi avaliada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov e a
homocedasticidade pelo teste de Levene. Os dados com distribuição normal foram
expressos em média e desvio padrão (DP). Os dados não normais foram transformados
em logaritmo (log) de base 10 para a análise estatística e apresentados como média
geométrica e 95% do intervalo de confiança (95%IC). Para a comparação dos dados
basais entre o GC e GT foi utilizado o teste-t e qui-quadrado, respectivamente, para
varáveis contínuas e categóricas. Para a comparação inter e intra-grupo dos dados
iniciais e finais foi utilizado a Análise de Variância (ANOVA) de dois fatores para
medidas repetidas e o teste pós hoc de Student-Newman-Keuls. O nível de significância
foi ajustado para 5% (p<0,05) para todos os testes e o programa Sigma Stat 3.5 foi
utilizado para as análises estatísticas.
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4.Resultados
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4.1 Caracterização da amostra
Foram, inicialmente, triados 464 pacientes adultos com asma moderada ou grave e
74 (16,0%) foram selecionados para o estudo. Foram excluídos 390 (84%), sendo que
97 (21%) recusaram participar e 293 pacientes (63%) apresentaram algum critério de
exclusão (17 por deficiência osteomuscular, 40 por realizar exercício físico regular, 12
por problemas psiquiátricos, 7 por gravidez, 93 por obesidade, 12 por instabilidade
clínica, 12 por tabagismo, 44 por doenças cardiovasculares prévias, 17 por alterações
metabólicas, 17 por outras doenças respiratórias associadas e 22 por outros motivos).
Após as avaliações iniciais 16 pacientes foram excluídos por terem capacidade física
acima da média ou por desistência. (GC). Portanto, 58 pacientes foram divididos
aleatoriamente por sorteio simples em GC (n=28) e GT (n=30). Durante a intervenção,
15 pacientes foram perdidos, sendo 7 do GC e 8 do GT (por motivos de saúde não
relacionados a asma, desistência, não aderência ao tratamento, problema com horário de
trabalho ou familiares). Dessa forma, 43 pacientes completaram o estudo, 21 do GC e
22 GT (Figura 1). Também foram selecionados 16 sujeitos não asmáticos, funcionários
e alunos do HC-FMUSP, parametrizados com as características antropométricas
(gênero, idade e IMC) dos pacientes asmáticos (Figura 1).
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Figura 1

Não asmáticos
(n=16)

Triados (n=464)
Excluídos (n=390)
•

Recusaram participar
(n=97)

•

Não preencheram
critério de inclusão
(n=293)

Excluídos
(n=16)

Avaliados (n= 74)

Aleatorizados
(n=58)

Grupo Controle

Grupo Treinado

PE+ER

Igual ao GC+ TA

(n=28)

(n=30)

Perdidos durante
intervenção (n=7)

Não asmáticos
(n=16)

Perdidos durante
intervenção (n=8)

Analisados

Analisados

(n=21)

(n=22)

Legenda: Diagrama de seleção dos pacientes (Moher et al., CONSORT, 2010). PE=
programa educacional; ER= exercícios respiratórios; GC = grupo controle; GT = grupo
treinado; TA = Treinamento aeróbio
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No GC, 81% eram do sexo feminino, 86% possuíam nível médio ou superior,
90% tinham renda familiar maior que 2 salários mínimos e 52% tiveram a asma com
início na infância. No GT, 77% dos pacientes eram do sexo feminino, 60% possuíam
nível médio ou superior de ensino, 77% tinham renda familiar maior que dois salários
mínimos e 77% tiveram a asma com início na infância. Não houve diferença para
nenhumas dessas variáveis entre o GC e GT (p>0,05; Tabela 1). No início do
treinamento, os 2 grupos também foram semelhantes em relação ao gênero, idade,
índice de massa corpórea e dose de medicação de corticoesteróide (Tabela 1), bem
como celularidade no escarro (Tabela 3) e FeNO (Figura 5). Além disto, os 2 grupos
foram similares quanto aos fatores de saúde relacionados à qualidade de vida (FSRQV),
controle clínico (Tabela 4), capacidade aeróbica (Tabela 5) e função pulmonar (Tabela
6). A concentração plasmática das citocinas foram semelhantes entres os grupos
inicialmente, com exceção de MCP-1 que foi maior no GT (Tabela 2). Os sujeitos do
GNA tiveram uma maior capacidade aeróbia máxima, menor IgE total e maior cortisol
sérico (p<0,05; Tabela 1).
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TABELA 1–Caracterização antropométrica, socioeconômicas dose de medicação dos pacientes asmáticos e saudáveis antes da intervenção
GNA (n=16)

GC (n=21)

GT (n=22)

p

13/3

17/4

17/5

NS

Idade (anos)

39 ((±11,3)

44 (±9,4)

40 (± 11,0)

NS

IMC (Kg.m-2)

24,3 (±2,9)

26,9 (±4,3)

26,5 (±4,2)

NS

Budesonida (mcg.dia-1)

------

800 (±372)

909 (±594)

NS

Beta 2 agonista de longa (mcg.dia-1)

------

33,3 (±32,1)

26,7 (±17,7)

NS

------

11/ 10

17 / 5

NS

Imunoglobulina E (Ul.mL-1)

14,0 (±81,0)*

258,5 (±1423,1)

451,5 (±882,1)

<0,01

Cortisol (µg.dL-1)

16,0 (±6,0)*

8,6 (±7,6)

10,0 (±7,7)

<0,01

VO2max (mlO2.Kg.min-1)

32,1 (±6,1)*

25,4 (± 5,9)

27,2 (± 4,2)

<0,01

0/ 8/ 8

3 / 14/ 4

9 / 10 / 3

NS

0 / 14/ 4

2 / 8 / 11

4 /7 / 10

NS

Dados Antropométricos
Gênero (F/M)

Medicação

Início da asma (infância/adulto)

Dados socioeconômicos
Escolaridade (fundamental/médio/superior)
Renda familiar (<1/ 1 e 2 / >2 salários mínimos)

Legenda: Os valores estão apresentados como média e desvio padrão (±DP) exceto para gênero, início da asma e dados socioeconômico
que estão expressos em número absoluto e imunoglobulina E que esta como mediana. Descrição das abreviações: GNA = grupo não
asmático; GC = Grupo Controle, GT = Grupo Treinado, IMC = índice de massa corpórea, VO2max = consumo máximo de oxigênio; F =
feminino; M = masculino; mcg = microgramas; Kg/m2 = quilos por metro ao quadrado, NS = Não significantes. *p<0,05 comparado com
asmáticos (ANOVA de um fator).
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4.2 Efeito do exercício nos níveis de citocinas:

4.2.1 Efeito crônico:
Os valores basais dos marcadores inflamatórios foram semelhantes entre os
grupos, com exceção de MCP-1 que teve valores maiores no GT (p<0,05; Tabela 2).
Após intervenção houve uma redução de IL-6, IL-8 e MCP-1 somente no GT (p<0,05;
Tabela 2). Não houve mudança de IL-5, IL-10, IP-10 e MIG em ambos os grupos
(p>0,05; Tabela 2). As citocinas IL-4, TNFα e RANTES ficaram fora do limite de
detecção e não foram analisadas.

4.2.2 Efeito agudo:
Nos pacientes asmáticos uma sessão de exercício elevou os níveis plasmáticos das
interleucina IL-5, IL-6, IL-8 e IL-10 imediatamente após o exercício. Uma hora após o
exercício os níveis plasmático de IL-5 e IL-6 e IL-8 retornam ao seu valor basal e os
níveis de IL-10 se mantiveram elevados comparado com o repouso (p<0,05; Figura 2).
Para os indivíduos saudáveis o exercício agudo não alterou o nível de nenhuma
interleucina (p>0,05; Figura 3).
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TABELA 2 – Níveis de citocinas nos pacientes asmáticos antes e depois da intervenção
Grupo Controle (n=21)

Grupo Treinado (n=22)

Antes

Depois

Antes

Depois

Valor p

IL-5

73,1 (28,9 - 173,4)

49,6 (19,2 - 127,9)

72,6(33,3 - 160,0)

124,6 (111,4 - 133,7)

0,82

IL-6

254,3 (119,1 - 483,1)

153,2 (94,4 - 402,7)

305,6 (234,4 - 453,9 )

68,4(29,1- 203,7)*g

<0,01

IL-10

33,4 (10,4 - 93,5)

23,9 (9,7 - 80,2)

31,6 (10,8 - 81,5)

13,7 (5,1 - 47,4)

0,21

IL-8

1549,4 (1285,3 - 1782,4)

1496,1 (1330,5 -1762,0)

1541,8 (995,4 - 1803,0)

1267,8 (831,8 -1482,5)*g

<0,01

MCP-1

9,4 (6,0 - 15,0)

9,4 (6,1 - 14,5)

21,0 (17,7 - 24,9)g

16,9 (14,3 - 20,0)*

0,04

IP-10

56,7 (45,6 - 70,5)

52,1 (38,2 - 71,3)

49,6 (45,1 - 54,5)

56,0 (50,0 - 62,7)

0,73

MIG

859,6 (618,0 - 1196,7)

858,3 (592,9 - 1244,5)

907,4 (760,3 - 1083,9)

702,6 (550,8 - 897,4)

0,63

Interleucinas (fg.mL-1)

Quimiocinas (pg.mL-1)

Legenda: Os valores estão apresentados como média geométrica e 95% do intercalo de confiança. Descrição das abreviações: IL =
interleucina; MCP-1 = proteína quimiotática de monócito-1; MIG = monocina induzida pelo intérferon (IFN)-γ; IP-10 = proteína 10
induzida pelo IFN.*p<0,05 comparado com o valor basal; gp<0,05 comparado com grupo controle. (ANOVA dois fatores para medidas
repetidas)
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B)

*

200

Interleucina 6 (fg/mL)

A)
Interleucina 5 (fg/mL)

Figura 2

150

100

50

500
450

*

400
350
300
250
200
150
100
50

Rep

Imed

Imed

1h

D)

C)
4000

3000
2500
2000
1500
1000
500

Rep

Imed

*

100

*

3500

Interleucina 10 (fg/mL)

Interleucina 8 (fg/mL)

Rep

1h

80

*

60

#

40
20

1h

Rep

Imed

1h

Legenda: Efeito agudo do exercício nos níveis de citocinas nos indivíduos asmáticos. Os valores estão apresentados como média
geométrica e 95% intervalo de confiança. (A) = IL-5; (B) = IL-6; (C) = IL-8; (D) = IL-10. Descrição das abreviações: Rep = repouso;
Imed = imediatamente após exercício; 1h = 1 hora pós-exercício. *p<0,05 comparado com o valor basal. #p<0,05 comparado com
imediatamente após exercício. (ANOVA de um fator para medidas repetidas)

39

A)

B)
Interleucina 6 (fg/mL)

200

Interleucina 5 (fg/mL)

Figura 3
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Imed
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1h
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1h

D)

C)

200

6000

Interleucina 10 (fg/mL)

Interleucina 8 (fg/mL)

7000

5000
4000
3000
2000
1000
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Imed

1h

150
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50

1h

Legenda: Efeito agudo do exercício nos níveis de citocinas nos indivíduos saudáveis. Os valores estão apresentados como média
geométrica e 95% intervalo de confiança. (A) = IL-5; (B) = IL-6; (C) = IL-8; (D) = IL-10. Descrição das abreviações: Rep = repouso;
Imed = imediatamente após exercício; 1h = 1 hora pós exercício.
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4.3 Efeito do treinamento nos níveis cortisol e IgE:
Os valores basais de cortisol não apresentaram diferença entre o GC e GT [ 10,0
(±7,7) vs. 8,6 (±7,6) µg/dL, p>0,05, respectivamente). Após a intervenção houve uma
redução no cortisol sérico nos pacientes do GC e não houve alteração no GT (p<0,05;
Figura 4A). Os valores basais de IgE total não apresentaram diferença entre o GC e GT
tanto antes quanto após intervenção (p>0,05; Figura 4B).

Figura 4

A)

B)

1600
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Legenda: Efeito do treinamento físico: (A) = Cortisol; (B)= Imunoglobulina E;
*p<0,05. ANOVA de dois fatores para medidas repetidas. As caixas representam 25 e
75 percentis, a linha dentro das caixas representa a mediana, e as barras representam os
percentis 10 e 90.
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4.4 Efeito do treinamento na fração exalada de óxido nítrico (FeNO):
Antes do treinamento, os pacientes apresentaram níveis medianos de FeNO igual
a 26,5 (±13,8) ppb e após intervenção não houve melhora dos níveis de FeNO em
ambos os grupos (p≥0,05; Figura 5A;). Ao fazer a análise apenas com os pacientes que
tinham os níveis mais elevados de FeNO (≥26,0ppb) houve uma melhora somente no
GT (p=0,01; Figura 5B;). Participaram desta análise secundária 24 pacientes (GC=12 e
GT=12). O GC não apresentou qualquer mudança depois do treinamento (p>0,05;
Figura 3A e B;)

Figura 5
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Antes

Depois

Treinado

Grupos

Legenda: Efeito do treinamento físico na fração exalada de óxido nítrico (FeNO): (A) =
Todos os pacientes; (B) Pacientes com FeNO >26 ppb (GC n=12; GT n=12); *p<0,05
ANOVA de dois fatores para medidas repetidas. As caixas representam 25 e 75
percentis, a linha dentro das caixas representa a mediana, e as barras representam os
percentis 10 e 90.
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4.5 Efeito do treinamento físico na celularidade do escarro induzido:
A contagem total e diferencial das células (eosinófilos, macrófagos, neutrófilos e
linfócitos) dos pacientes foi similar entre os grupos antes do treinamento (p>0,05; Tabela
5). Nenhuma diferença foi observada na contagem total e diferencial de células após a
intervenção (p>0,05; Tabela 5). Quando avaliado apenas os pacientes com maior
inflamação eosinofílica (>3%) houve uma redução dos eosinófilos apenas no GT
(p=0,02; Figura 6). Participaram desta análise 9 pacientes do GC e 13 do GT.

Figura 6

*

50

eosinófilos (%)

40
30
20
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Antes Depois
Controle

Antes

Depois

Treinado

Grupos

Legenda: Efeito do treinamento físico na porcentagem de eosinófilos no escarro
induzido nos pacientes com eosinofilia > 3% (GC n=9, GT n=13). *p<0,05 ANOVA de
dois fatores para medidas repetidas. As caixas representam 25 e 75 percentis, a linha
dentro das caixas representa a mediana, e as barras representam os percentis 10 e 90.
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TABELA 3 – Contagem total e diferencial da celularidade do escarro dos pacientes asmáticos antes e depois da intervenção
Grupo Controle (n=21)
Celularidade no escarro

Grupo Treinado (n=22)

Antes

Depois

Antes

Depois

Valo p

0,88 (± 1,71)

1,13 (± 2,51)

0,78 (± 1,48)

0,74 (± 0,99)

0,10

Eosinófilos

4,74 (± 8,9)

8,7 (± 23,2)

10,2 (±12,2)

4,5 (± 18,6)

0,22

Neutrófilos

39,5 (± 26,4)

38,9 (± 26,3)

37,4 (± 23,9)

35,6 (± 22,0)

0,86

Linfócitos

0,0 (± 8,0)

0,0 (± 2,6)

0,0 (± 1,7 )

0,47 (± 3,1)

0,32

44,8 (± 31,9)

39,43 (±25,5)

43,4 (± 23,8)

47,3 (± 27,3)

0,53

Contagem total células (106.mL-1)
Contagem diferencial de células (%)

Macrófagos

Legenda: Os valores estão apresentados como mediana e desvio padrão (DP).
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4.6 Efeito do treinamento no controle clínico da asma
Os números de dias livres de sintomas antes da intervenção foram semelhantes
entre os grupos e após a intervenção apenas os pacientes do GT tiveram uma melhora
dos sintomas (p=0,02; Tabela 4). A frequência de exacerbações durante o tratamento
também foi menor no GT comparado ao GC (0,6 vs 1,5 exacerbações/paciente,
respectivamente; p=0,02). De acordo com a classificação do ACQ-7 no início do estudo
12 pacientes tinham asma totalmente controlada (GT n=8, GC n=4), 12 parcialmente
controlada (GT n= 6, GC n=6) e 19 não controlada (GT n=8, GC n=11). Não houve
melhora do controle clínico avaliado pelo questionário ACQ-7 e ACQ-6 em ambos os
grupos quando avaliados todos os pacientes conjuntamente (p>0,05; Tabela 4). Ao fazer
a análise apenas com os pacientes que tinham asma parcialmente controlada ou não
controlada (pontuação ACQ ≥ 0,75) houve uma melhora somente no GT (p<0,01; Figura
7A e 7B). Participaram desta análise secundária 14 pacientes do GT e 17 do GC. Os
pacientes do GC não apresentaram mudanças.

4.7 Efeito do treinamento nos fatores relacionados à qualidade de vida (FSRQV)
Verificou-se que, após o treinamento, os pacientes do GT apresentaram melhora
nos domínios limitações de atividades, função emocional bem como do escore total do
questionário de qualidade de vida (p>0,05; Tabela 4), porém não foi observada alteração
no domínio estímulo ambiental (p>0,05) e houve uma tendência de melhora no domínio
sintomas (p=0,07; Tabela 5). Os pacientes do GC não apresentaram mudanças em
nenhum domínio e nem na pontuação total do questionário. Quinze pacientes do GT
(68%) apresentaram um aumento na pontuação no escore total do AQLQ superior a 0,5
ponto, considerado como melhora clinicamente significante.
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Figura 7
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Legenda: Efeito do treinamento físico nos pacientes com asma parcialmente ou não
controlados (GC n=17, GT n=14). (A) = ACQ-7; (B) ACQ-6. Descrição das
abreviações: ACQ = Asthma control questionnaire. *p<0,05 ANOVA de dois fatores
para medidas repetidas. As caixas representam 25 e 75 percentis, a linha dentro das
caixas representa a mediana, e as barras representam os percentis 5 e 95.

4.8 Efeito do treinamento na capacidade aeróbica máxima e função pulmonar
Após 3 meses de intervenção, somente os pacientes do GT mostraram um aumento
do VO2 e da potência aeróbica no ponto de compensação respiratório e na capacidade
máxima (p<0,05; Tabela 5). Não foi observada modificação nas outras medidas de
capacidade física e da função pulmonar nos 2 grupos após o período de treinamento
(p>0,05; Tabela 5 e 6).
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TABELA 4 – Controle clínico e fatores relacionados à qualidade de vida dos pacientes asmáticos antes e depois da intervenção.
Grupo Controle (n=21)
Variáveis

Grupo Treinado (n=22)

Antes

Depois

Antes

Depois

Valor p

15,3 (± 11,0)

16,3 (± 11,7)

12,0 (± 11,2)

16,3 (± 12,1) *

0,02

ACQ-7

1,6 (±0,9)

1,4 (±0,9)

1,4 (± 1,2)

1,2 (± 0,8)

0,29

ACQ-6

1,5 (±1)

1,3 (±1)

1,2 (± 1,2)

1,0 (± 0,8)

0,12

Limitações de atividades

3,8 (± 0,9)

4,0 (± 1,3)

4,3 (± 1,3)

5,1 (±1,2) g*

<0,001

Frequência Sintomas

4,8 (± 1,5)

5,0 (± 1,4)

5,1 (± 1,5)

5,6 (±1,1)

0,07

Função emocional

4,1 (± 1,9)

4,6 (±1,8)

4,6 (± 1,8)

5,56 (±1,6) g*

0,03

Estímulos ambientais

3,7 (± 1,8)

4,2 (± 2,0)

4,5 (± 2,0)

5,1 (± 1,7)

0,98

4,2 (± 1,1)

4,5 (± 1,3)

4,6 (± 1,4)

5,4 (± 1,2) g*

<0,001

Controle Clínico
Dias livres de sintomas

Domínios do AQLQ

AQLQ Total

Legenda: Os valores estão apresentados como média e desvio padrão (DP). Descrição das abreviações: ACQ = Asthma control
questionnaire; AQLQ= Asthma quality of life questionnaire. *p<0,05 comparado com o valor basal; gp<0,05 comparado com grupo
controle. (ANOVA dois fatores para medidas repetidas)
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TABELA 5 – Parâmetros do teste cardiopulmonar de esforço dos pacientes asmáticos antes e depois da intervenção.
Grupo Controle (n=21)

Grupo Treinado (n=22)

Antes

Depois

Antes

Depois

Valor p

VO2 (mLO2.Kg.min-1)

25,4 (± 5,9)

24,4 (± 5,3)

27,2 (± 4,2)

28,9 (± 5,0)*g

<0,01

VO2/FC (ml.min.bpm-1)

10,1 (± 3,3)

9,7 (± 3,1)

9,9 (± 1,8 )

10,3 (± 1,7)

0,87

202,8 (± 67,3)

214,4 (± 65,4)

190,3 (± 32,3)

250,1 (± 44,9)*g

<0,01

VO2 (mLO2.Kg.min-1)

21,0 (± 3,8)

19,5 (± 4,2)

22,6 (± 3,6)

23,8 (± 4,4)g

<0,01

VO2 (% VO2 máximo)

83,0 (± 8,7)

80,0 (± 8,6)

83,0 (± 5,1)

82,5 (± 8,4)

0,40

VO2/FC (ml.min.bpm-1)

9,3 (± 2,7)

8,8 (± 2,6)

9,1 (± 1,7)

9,5 (± 1,6)

0,07

124,8 (± 50,1)

116,9 (± 59,7)

115,5 (± 32,1)

153,0 (± 48,7)*g

<0,01

VO2 (mLO2.Kg.min-1)

17,8 (± 3,9)

15,4 (± 3,0)

18,7 (± 3,1)

19,4 (± 4,0)g

<0,01

VO2 (% VO2 máximo)

70,0 (± 9,2)

64,3 (± 7,2)

69,2 (± 7,2)

67,2 (± 9,0)

0,33

VO2/FC (ml.min.bpm-1)

8,7 (± 2,9)

8,6 (± 2,4)

8,5 (± 1,8)

9,0 (± 1,7)

0,05

76,2 (± 33,6)

67,2 (± 43,5)

65,5 (± 32,3)

62,5 (± 41,6)

0,67

Máximo

Potência (watts)
PCR

Potência (watts)
LA

Potência (watts)

Legenda: Os valores estão apresentados como média e desvio padrão (DP). Descrição das abreviações: VO2= consumo de Oxigênio;
PCR= ponto de compensação respiratório; LA= limiar anaeróbio; FC= frequência cardíaca. *p<0,05 comparado com o valor basal;
g

p<0,05 comparado com grupo controle. (ANOVA dois fatores para medidas repetidas)
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TABELA 6– Função pulmonar dos pacientes asmáticos antes e depois da intervenção.
Grupo Controle (n=21)
Função Pulmonar

Grupo Treinado (n=22)

Antes

Depois

Antes

Depois

Valor p

2,0 (± 0,69)

2,0 (± 0,66)

2,1 (± 0,74)

2,1 (± 0,76)

0,66

77,5 (± 21,1)

79,6 (± 22,4)

77,7 (± 22,1)

78,6 (± 23,2)

0,41

2,8 (± 0,88)

2,8 (± 0,87)

2,9 (± 0,85)

2,9 (± 077)

0,64

89,5 (± 21,0)

90,4 (± 19,1)

90,0 (± 20,4)

92,1 (± 19,2)

0,17

VEF1/CVF

0,72 (± 0,10)

0,73 (± 0,11)

0,73 (± 0,10)

0,72 (± 0,11)

0,84

FEF25-75% (L.s-1)

1,56 (± 0,77)

1,66 (± 0,89)

1,72 (± 0,93)

1,70 (± 1,05)

0,73

46,2 (± 22,5)

48,8 (± 24,4)

46,2 (± 23,0)

45,6 (± 25,4)

0,74

VEF1 (L)
% do predito
CVF (L)
% do predito

% do predito

Legenda: Os valores estão apresentados como média e desvio padrão (DP). Descrição das abreviações: VEF1 = volume expiratório forçado no
primeiro segundo; PEF = pico de fluxo expiratório; CVF = capacidade vital forçada; FEF= fluxo expiratório forçado.
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5.Discussão
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Os nossos resultados demonstram que os adultos com asma persistente moderada
ou grave submetidos a um programa de condicionamento físico aeróbio de 12 semanas
apresentam uma redução da inflamação sistêmica. Além disso, o treinamento físico foi
capaz de reduzir a inflamação pulmonar nos pacientes com níveis mais elevados de
eosinófilo e FeNO. Associado a estes efeitos imunorreguladores, verificamos que o
condicionamento físico melhorou os fatores relacionados à qualidade de vida (FSRQV),
o controle clínico e reduziu as exacerbações da asma. Estes resultados mostram que a
melhora da capacidade física de pacientes asmáticos pode ter um efeito antiinflamatório na fisiopatologia da asma e que pode ser clinicamente relevante para o
tratamento clínico destes pacientes.

5.1 Efeito do condicionamento físico nos níveis de citocinas
Pelo nosso conhecimento, esta é a primeira vez que se verifica que o treinamento
aeróbio é capaz de reduzir os níveis plasmáticos de mediadores pró-inflamatórios IL-6,
IL-8 e MCP-1 em pacientes asmáticos. Estas citocinas participam da cascata
inflamatória em diversos momentos da fisiopatologia da asma tais como a migração e
ativação celular, a liberação de outros mediadores e remodelamento das vias aéreas
(Barnes, 2008). A IL-6 tem sido considerada um marcador sistêmico de inflamação e
na asma promove um ambiente pró-inflamatório em que são suprimidas a respostas das
Treg e favorece o remodelamento das vias aéreas (Bettelli et al., 2006, Mangan et al.,
2006., Acosta-Rodriguez et al., 2007). Os mastócitos, eosinófilos e também células
epiteliais brônquicas aumentam a expressão de IL-6 em pacientes com asma (Hamid et
al., 1992; Marini et al. 1992; Bradding qt al., 1994; Stadnyk., 1994).
A IL-8 pode evocar a migração de neutrófilos, monócitos, e eosinófilos já
ativados pelas citocinas Th2 e estimular a degranulação (Schroder et al., 1987; Kunkel
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et al., 1991; Shute, 1994; Djukanovic, 2000). A IL-8 também induz a mobilização de
cálcio (Ca2+) para a contração e migração de células musculares lisas da via aérea, o
que pode contribuir para a obstrução, a hiperresponsividade brônquica e o
remodelamento da vias aéreas (Govindaraju et al., 2006). A proteína MCP-1 esta
envolvida na cadeia de eventos inflamatórios que promovem o remodelamento das vias
respiratórias na asma por estimular a libertação de TGF-beta pelos macrófagos e
fibroblastos (Smith et al., 1996; Hohaboan et al., 1999) e promover a fibrose das vias
aéreas. Adicionalmente, a MCP-1 aumenta a diferenciação das células Th2 e ativa os
mastócitos que provocam a libertação de histamina, leucotrienos, fator de ativação de
plaquetas e várias proteases que diretamente alteram hiperresponsividade brônquica
(Campbell et al., 1999; Gu et al., 2000; Conti et al., 2001).
Níveis elevados de IL-6, IL-8 e MCP-1 têm sido observados tanto no escarro,
quanto no plasma de pacientes asmáticos (Yokoyama et al, 1995; Shute et al., 1997;
Daldegan et al., 2005; Wood et al, 2012) e estão negativamente associados com a
função pulmonar e a hiperresponsividade brônquica (Dixon et al., 2008; Schneider et
al., 2013; Morjaria et al., 2011; Grubek-Jaworska et al., 2012) e positivamente
associados com inflamação das vias aéreas (Yokoyama et al, 1995; Wood et al, 2012).
Além disso, pacientes asmáticos com níveis plasmáticos elevados de PCR e IL-6 tem
maior IMC, pior função pulmonar e maior neutrofilia no escarro induzido (Fu et al.,
2013). Silvestri et al., (2006) identificou que os pacientes com asma grave tinham níveis
plasmáticos de TNF-alfa e IL-8 aumentadoo comparado aos pacientes com asma leve e
controles saudáveis. Os autores também verificaram que os níveis de TNF estavam
diretamente associados com FeNO e que os níveis de IL-8 estava inversamente
associado com o VEF1. Adicionalmente, o aumento dos níveis de IL-8 e MCP-1 no
escarro parece preceder a exacerbação da asma (Kurashima et al., 1996). Assim, a
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redução das citocinas IL-6, IL-8 e MCP-1 com o treinamento físico pode ter papel
relevante na fisiopatologia na asma.
Os nossos resultados encontram subsídios em estudos que avaliaram o efeito do
exercício em modelos experimentais de asma e verificaram uma redução da expressão
da proteína MCP-1 (Vieira et al., 2007). No entanto, diferente do resultado destes
estudos, não observamos redução na expressão de citocinas alérgicas IL-5 e nem o
aumento da citocina regulatória IL-10 (Vieira et al., 2007; Silva et al., 2010). Por outro
lado, os nosso resultados são compatíveis com estudos em humanos mostrando que o
exercício físico ocasiona a redução de IL-6, IL-8 e MCP-1 no plasma de pacientes com
doenças cardiovasculares ou síndrome metabólica (Trøseid et al., 2004; Goldhammer
et al., 2005). Estas doenças são caracterizadas por uma inflamação Th1 ao contrário da
inflamação alérgica na asma que é, predominantemente, Th2. Dessa forma, entendemos
que os nossos resultados são inéditos e relevantes para a melhor compreensão do efeito
do anti-inflamatório do exercício na asma.

5.2 Efeito agudo do exercício nos níveis de citocinas
Tipicamente, a IL-6 é a primeira citocina liberada para a circulação durante o
exercício e seus níveis aumentam de forma exponencial em resposta ao exercício e
diminuem durante o período pós-exercício retornando aos níveis basais dentro uma
hora. Os níveis circulantes das citocinas anti-inflamatórias IL-1ra e IL-10 também
aumentam após o exercício e a sua elevação parece ser consequência do aumento de IL6 (Pedersen & Edward 2009). Elevações de IL-8 com o exercício agudo também têm
sido observadas e o seu retorno aos níveis basais é gradual e depende da intensidade e
duração do exercício realizado (Ostrowski et al., 2001; Niemen 2001; Suzuki et al.
2003). Este padrão de resposta das citocinas ao exercício tem sido amplamente
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reconhecido por ter papel anti-inflamatório, uma vez que a elevação de IL-10 reduz a
inflamação induzida por danos nos tecidos e IL-1ra inibe as ações pró-inflamatórias de
IL-1β (Freeman e Buchman., 2001; Moore et al., 2001). Em nossos pacientes asmáticos,
verificamos um aumento de IL-6 com retorno ao seu valor basal após 1hora de exercício
e uma elevação e manutenção nos níveis de IL-10 mesmo após 1 hora de exercício,
portanto muito similar ao previamente descrito em indivíduos saudáveis e com outras
doenças.
Em nosso estudo, verificamos também que, agudamente, o exercício elevou os
níveis de IL-8 e IL-5 retornando aos valores basais após uma hora do término do
exercício. A elevação dos níveis de IL-8 com o exercício parece ter origem nos miócitos
e desempenha um papel como fator de angiogênese local (De Rossi., 2000; Nielsen e
Pedersen, 2007), e sistêmico como quimiotáxico de neutrófilos. Já a IL-5 é uma citocina
que pode ser liberada por várias células inflamatórias e pelos linfócitos Th2 e que
estimula a proliferação, diferenciação, sobrevivência e ativação de eosinófilos na
medula óssea (Barnes, 2008). Assim, podemos considerar que o aumento dos níveis
circulatórios de IL-8 e IL-5 está associado com uma resposta pró-inflamatória
desencadeada pelo exercício, mas que tem um caráter transitório.
Diferente dos pacientes asmáticos os sujeitos saudáveis não tiveram alterações nos
níveis plasmáticos para nenhuma citocina com o exercício agudo. Dois motivos
interdependentes podem explicar este resultado: 1) o sujeitos saudáveis têm melhor
condicionamento físico e 2) o exercício não foi suficientemente estressante para induzir
a produção das citocinas. Deve notar-se que os aumentos das citocinas são dependentes
do condicionamento físico, da intensidade, duração e da massa muscular recrutada
durante o exercício (Fischer, 2006).
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5.3 Efeito do condicionamento físico nos níveis de cortisol e imunoglobulina E
A imunoglobulina E (IgE) tem um papel chave na patofisiologia da asma e
contribui tanto para a cascata inflamatória imediata e tardia. O efeito do exercício na
IgE total tem sido frequentemente estudado em modelos experimentais de asma (Pastva
et al., 2004; Vieira et al., 2007; Silva et al., 2010) e todos mostram não haver efeito do
treinamento físico sobre IgE total. Em humanos conhecemos apenas o estudo de
Moreira et al., (2008) que verificou redução de IgE total e específico para ácaros, após
um programa de treino aeróbio em crianças asmáticas. Devido a não alteração das
outras variáveis inflamatórias estudadas, os autores sugerem que esta redução pode ter
ocorrida por alterações sazonais ou que representam apenas um efeito aleatório. Nosso
resultados corroboram com estes resultado indicando que o efeito anti-inflamatório do
exercício parece não ser mediado pela redução de IgE total.
O cortisol, a principal forma de glicocorticoide em seres humanos, é um hormônio
catabólico produzido em resposta ao estresse físico e psicológico e secretado a partir do
córtex supra-renal. O exercício é classificado como um estresse para o corpo humano e
pode influenciar a produção de cortisol aguda e cronicamente (Hackney, 2006). A
resposta ao exercício agudo é bem definida e caracterizada por um aumento transitório e
diminuição dentro de 120 minutos após o final do exercício (Duclos et al., 2007). O
efeito crônico do exercício é muito menos conhecido e parece depender da modalidade
de treino (ex: aeróbio e resistido), intensidade, duração, gênero, idade e presença de
morbidades (Kivilighan et al., 2005; Hackney et al., 2006; Moraes et a;l., 2012). A
hipótese mais aceita é que, cronicamente, o exercício diminui os valores basais de
cortisol ou a liberação do cortisol frente a um estresse (Duclos et al., 2007). O exercício
cronicamente pode atenuar a resposta e sensibilidade ao estresse devido ao aumento no
número de receptores para cortisol no tecido alvo e melhora na sensibilidade destes
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receptores (Hackney et al., 2006). Os nossos resultados indicam que o treinamento
físico aeróbio não alterou os níveis basais de cortisol e sugerimos que isto pode ter
ocorrido pelos baixos níveis inicias de cortisol apresentado pelos pacientes asmáticos
comparado com o grupo de saudáveis. Estes valores basais reduzidos podem ser
explicados pela supressão do cortisol com o uso crônico de corticosteróide inalatório,
intravenoso ou oral (Wlodarczyket al., 2008; Allen, 2013). De maneira interessante
verificamos que houve uma redução do cortisol no GC e isto pode estar relacionado a
maior frequência de exacerbações e, consequente, maior uso de corticosteróide oral e
venoso pelos pacientes do GC.

5.4 Efeito do condicionamento físico na inflamação pulmonar
O presente estudo mostrou que apenas os pacientes que apresentam níveis
elevados da fração exalada de óxido nítrico (FeNO) tiveram sua redução após o
treinamento aeróbico. Existem poucos estudos avaliando o efeito do exercício na
inflamação pulmonar com metodologias empregadas distintas e resultados controversos.
Moreira et al. (2008) e Bonsignore et al. (2008) não observaram efeito do treinamento
físico na FeNO de crianças com asma leve, enquanto Mendes et al. (2011) e Gonçalves
et al (2008) verificaram que 3 meses de treinamento aeróbio em adultos asmáticos
reduziu a FeNO. A divergência dos resultados destes estudos pode ter ocorrido devido
às características distintas das populações estudadas como a gravidade da asma, faixa
etária e níveis basais de FeNO. Neste sentido, Moreira et al. (2008) e Bonsignore et al.
(2008) estudaram crianças com asma leve a moderada e Mendes et al., (2011) e
Gonçalves et al. (2008) avaliaram adultos com asma moderada a grave. Apesar da
origem dos nossos pacientes ser a mesma dos estudos previamente citados, observamos
que os níveis basais de FeNO do presente estudo foram menores comparado aos estudos
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prévios (Mendes et al., 2011; Gonçalves et al. 2008). Enquanto a média da FeNO de
Gonçalves (2008) foi de 35,3 ppb e Mendes et al., (2011) de 31,7 ppb os pacientes
atuais apresentaram uma média de 26,5 ppb. Valores menores de FeNO basais podem
minimizar o efeito do treinamento físico, já que a redução da FeNO é diretamente
proporcional ao seu valor inicial (Mendes et al., 2011). De fato, quando analisamos
apenas os pacientes com níveis mais elevados de FeNO (>26ppb) a melhora foi muito
similar ao estudo de Mendes et al. (2011) e Gonçalves et al., (2008) (respectivamente,
10,3 vs. 9,0 e 9,4 ppb)
Outra maneira reconhecida para avaliar a inflamação pulmonar em pacientes
asmáticos é através da celularidade do escarro induzido. Até o presente momento,
apenas 2 estudos (Mendes et al., 2011; e Scott et al., 2013) avaliaram o efeito do
treinamento físico na celularidade do escarro induzido e ambos verificaram redução da
inflamação pulmonar. Diferentemente destes estudos, não verificamos alteração na
celularidade do escarro quando analisamos todos os pacientes. Porém, ao fazer a análise
do subgrupo de pacientes com maior inflamação pulmonar (eosinófilos > 3%),
verificamos uma redução na porcentagem de eosinófilos apenas no GT. A discrepância
quanto à redução dos eosinófilos do presente estudo comparada a Mendes et al., (2011)
pode ter ocorrido devido ao valor basal da celularidade. Os pacientes do estudo de
Mendes et al., (2011) tinham uma porcentagem média de eosinófilos maior
(respectivamente, 14,4% vs 5,1%) que pode ser consequência de 2 fatores: os pacientes
terem aumentado a gravidade e apresentarem uma inflamação mais neutrofílica ou por
ter ocorrido uma melhora do tratamento clínico do pacientes. Os nossos dados mostram
que a inflamação neutrofílica entre os dados atuais e os previamente publicados são
muito similares (37,8% vs. 40,5%). Assim, acreditamos que esta menor inflamação
eosinofílica possa ser consequente de uma melhora do tratamento clínico. Apesar dos

57

resultados parecem divergentes, acreditamos que eles não o sejam, visto que Mendes et
al., (2011) demonstraram que a redução da eosinofilia no escarro decorrente do
treinamento físico está diretamente associado ao seu valor inicial. Assim, verificamos
que o exercício reduziu a inflamação eosinofílica nos pacientes com maior inflamação
pulmonar destas células, confirmando os nossos estudos anteriores (Mendes et al.,
2011).
É relevante destacar que os pacientes dos dois grupos estavam sob tratamento
clínico-medicamentoso ao início da intervenção e que não houve mudança nas doses de
medicação ao longo de todo o estudo. Assim, com base em nossos dados e na literatura
vigente sugerimos que o treinamento aeróbio é capaz de reduzir a inflamação pulmonar
em pacientes asmáticos, principalmente naqueles que mantem níveis inflamatórios
elevados mesmo com tratamento clinico-medicamentoso.

5.5 Efeito do condicionamento físico no controle clínico
Após a intervenção, apenas os pacientes do GT tiveram uma melhora do controle
clínico evidenciado pelo aumento dos dias sem sintomas de asma e redução do número
de exacerbações. O controle clínico avaliado pelo Asthma Control questionaire 6 e 7
(ACQ-6 e ACQ-7) melhorou após o treinamento aeróbio apenas nos pacientes que
tinham asma parcialmente ou não controlada (ACQ > 0,75). Existem poucos estudos
avaliando o efeito do exercício físico no controle clínico de pacientes asmáticos
(Mendes et al., 2010 e 2011; Dogra et al., 2011, Turner et al., 2011) e os resultados
destes estudos podem ser considerados controversos dependendo das ferramentas
utilizado e critérios de inclusão dos pacientes. Estudos prévios do nosso grupo
observaram um aumento similar dos dias livres de sintomas nos pacientes que
participaram do treinamento aeróbio utilizando o mesmo diário de sintomas (Mendes et
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al 2010 e 2011, Gonçalves et al., 2008). Enquanto isso, Dogra (2011) estudou o efeito
do treinamento apenas em asmáticos que tinham a doença parcialmente controlada
(ACQ > 0,75) e verificou melhora do controle clínico ao utilizar o questionário ACQ-6
(ACQ-7 sem a questão de função pulmonar). Porém, os autores não observaram
melhora utilizando o questionário completo ACQ-7. Turner et al., (2011) que estudaram
idosos asmáticos e utilizaram o ACQ-7 também não verificaram mudança no controle
clínico dos pacientes asmáticos submetidos ao treinamento físico. No entanto, o
desfecho primário do estudo foi os FSRQV e foram inclusos somente os pacientes com
limitação nas atividades de vida diária mensurado pelo Asthma quality of life
questionaire (AQLQ). Em nosso estudo, não restringimos os critérios de inclusão
segundo esta variável e 28% de nossa amostra (12 pacientes) apresentaram asma
totalmente controlada o que pode minimizar o efeito treinamento e justifica a realização
de uma análise com o subgrupo de pacientes com asma parcialmente ou não controlada.
Para se estabelecer o controle ideal da asma, as diretrizes para o tratamento da
doença identificam como um componente de grande importância a prevenção das
exacerbações (GINA, 2011). Alguns autores argumentam que a exacerbação é a varável
mais importante, porque constitui o maior risco para os pacientes, são um motivo de
ansiedade para os pacientes e suas famílias, resultam em maior pressão sobre os
profissionais da saúde, além de gerar o maior custo para o sistema de saúde (Lane et al.,
2006). As exacerbações são reconhecidas como uma manifestação clínica comum em
pacientes com asma grave e são conhecidos por aumentar o risco de mortalidade por
asma (Jorgensen et al., 2003). Surpreendentemente, apenas durante os últimos 10 anos
as exacerbações têm sido usadas como uma variável primária na investigação sobre
eficácia de drogas no tratamento da asma (Pauwels et al., 1997; Reddel et al., 2009).
Com relação ao papel do exercício nas exacerbações da asma, os resultados ainda são
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incipientes. Um estudo longitudinal com 2818 mulheres asmáticas verificou que a
atividade física regular estava associada com menor risco de exacerbação da asma
(Garcia-Aymerich et al., 2009). Mendes et al., (2011) em um estudo controlado e
randomizado verificou redução das exacerbações e visitas ao pronto atendimento nos
pacientes que participaram do treinamento aeróbio. Bonsignore et al., (2008) também
verificou redução das exacerbações em crianças asmáticas leves após treinamento
aeróbio. Os nosso resultados em concordância com estes dados reforçam a importância
do exercício regular para reduzir as a exacerbações em pacientes asmáticos.

5.6 Efeito do condicionamento físico nos FSRQV
Após a intervenção apenas os pacientes do GT apresentaram melhora nos
domínios limitações de atividades, função emocional bem como do escore total do
questionário de qualidade de vida, porém não foi observada alteração no domínio
estímulo ambiental e sintomas (p>0,05; Tabela 5). Apesar de a análise dos FSRQV não
constar no projeto inicial, sua inclusão nos pareceu relevante por 2 motivos: 1) avaliar
uma associação entre a melhora clínica e inflamatória com a qualidade de vida; e, 2)
aumentar o nível de evidências sobre o papel do exercício nos FSRQV em pacientes
asmáticos.
Recentemente, surgiram boas evidências mostrando os benefícios do treinamento
físico nos FSRQV de adultos asmáticos. Mendes et al., (2010) realizaram um estudo
controlado e aleatorizado com 101 asmáticos e verificaram que o treinamento aeróbio
melhorou a qualidade de vida e reduziu níveis de ansiedade e depressão. Estes
resultados foram similares aos obtidos por Gonçalves et al., (2008) utilizando a mesma
ferramenta. Turner et al., (2011) utilizaram o Asthma Quality of Life Questionnaire
(AQLQ) observaram melhora na qualidade de vida após 6 semanas de treinamento físico
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em uma população de idosos asmáticos. Dogra et al., (2011) observaram melhora do
AQLQ após um programa supervisionado de 12 semanas de treinamento em adultos
asmático. No presente estudo, usamos também o AQLQ o que facilita a comparação dos
resultados. Inicialmente, os nossos pacientes parecem ter uma pior qualidade de vida
quando comparados aos pacientes do estudo de Turner (2011) (4,4 vs. 5,0 pontos,
respectivamente) e de Dogra et al., (4,4 vs. 5,4. pontos respectivamente). Apesar da
diferença parecer pequena (0,6 pontos e 1,0 ponto) ela é clinicamente relevante (>0,5
ponto). Por outro lado, a melhora com o treinamento físico obtida em nosso estudo foi
similar aos estudos de Turner et al., (2011) e de Dogra et al., (2011) (respectivamente,
0,8, 0,8 e 1,0 ponto), confirmando a importância do exercício regular para melhorar os
FSRQV em pacientes asmáticos que estão em tratamento clinico-medicamentoso.

5.7 Limitações
Algumas limitações devem ser notadas em nosso estudo. Primeiramente, devido à
rigidez dos critérios de inclusão, houve uma grande exclusão de pacientes, embora
entendamos que isto tenha sido necessário devido, principalmente, à redução da
variabilidade dos resultados das análises biológicas. Assim, estudamos apenas 9% (43
de 464) dos pacientes triados para estudo (Figura 1) o que dificulta a generalização
(valiadação externa) dos nossos achados para toda população de pacientes com asma
persistente moderada ou grave. Em segundo lugar, apesar dos 2 grupos estudados terem
completado as 24 sessões de intervenção e terem recebido o mesmo programa
educacional, eles não foram expostos a uma quantidade similar de atenção durante cada
intervenção (30 min no GC vs. 60 min no GT). No entanto, o desenho experimental do
nosso estudo apresenta uma expressiva melhora sobre os previamente descritos na
literatura onde o grupo controle recebe apenas os “cuidados habituais” ou ficam na “fila
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de espera” . A introdução dos exercícios respiratórios para o GC em nosso estudo teve o
intuito de promover, pelo menos, o mesmo número de visitas ao hospital e assim evitar
uma desigualdade no acompanhamento dos pacientes e este desenho experimental tem
sido aceito na literatura (Mendes et al, 2010 e 2011). Nas análise estatísticas realizadas
com os subgrupos de pacientes (ex: controle clínico, FeNO e eosinófilo) devido ao
menor número amostral podemos recorrer no erro estatístico tipo I. No entanto,
consideramos esta análise importante para identificar aqueles pacientes que respondem
ao treinamento físico e isto pode ser relevante para estabelecer os próximos estudos
nesta população.
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6.Conclusão

63

Os nossos resultados demonstram que adultos com asma persistente moderada ou
grave submetidos a um programa de condicionamento físico aeróbio apresentam uma
redução da inflamação plasmática e pulmonar, redução dos sintomas, melhora dos
fatores relacionados à qualidade de vida (FSRQV) e aumento do condicionamento
físico. Estes resultados mostram que a melhora da capacidade física de pacientes
asmáticos pode ter um efeito anti-inflamatório e que pode ser relevante para o manejo
clínico destes pacientes.
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